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ATA     N.º 07 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2016 

 

 

Aos treze dias do mês de Abril de dois mil e dezasseis, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara  declarou aberta 

a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 09 de Março de 2016, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra  para informar os Senhores Vereadores que o 

assunto Nº 14 – “Reconhecimento de interesse público relevante na deslocação do Posto de 

Abastecimento de Combustíveis, de António Ribeiro e Irmão, Lda. – Proposta” foi retirado da ordem de 

trabalhos e será agendado numa próxima reunião. Depois convidou todos os presentes para as 

seguintes iniciativas e eventos: dias 15 e 16 de abril V Tunance – Festival de Tunas em Ancede, 

organizado por um grupo de jovens baionenses, intitulado “ARCA” e conta com o apoio da Câmara 

Municipal de Baião, União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, União de Freguesias de Campelo e 

Ovil e da Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, com espetáculos, no dia 15 às 21H30 

“Serenatas ao Luar” na Praça Francisco Sá Carneiro e no caso do tempo não permitir, realizar-se-á no 

Auditório Municipal e no dia 16, às 21H30 o Festival de Tunas de Ancede, no Mosteirô de Santo André 

de Ancede; dia 23 de abril, pelas 17H00, apresentação do livro “Perdidos em Meandros” do autor 

Carlos Azevedo na Loja Interativa de Baião; As Comemorações do 25 de Abril – dia 21 de abril, pelas 

14H30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho a realização da IX Assembleia de Jovens, onde os 

jovens estudantes dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião assumem o papel de 

membros de uma Assembleia e reúnem, em plenário, para debater e trocar ideias; dia 24 de abril, 

pelas 16H00, a realização de um espetáculo musical organizado pela União de Freguesias de 

Campelo e Ovil no Auditório Municipal; dia 25 de abril, pelas 10H30 a Sessão Solene, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho que terá intervenções dos Presidentes da Assembleia e Câmara Municipal e 

dos representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal; dia 1 de maio, a realização da 

VIII BTT e IV Caminhada Solidária “Por Terras de Baião”, iniciativas organizadas pela União de 

Freguesias de Santa Leocádia e Mesquinhata e pela Associação Baidebike,  com o apoio da Câmara 

Municipal de Baião; dia 21 de maio a passagem do Rali de Portugal em Baião, no formato idêntico ao 

do ano anterior; dias 28 e 29 de maio, a Recriação História de Baião, cujo tema abordado este ano 

será a “Época Medieval”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo cumprimentou todos os presentes e solicitou um 

esclarecimento  ao Senhor Presidente da Câmara sobre um documento que lhe foi presente 

relacionado com a prestação de contas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara informou a Senhora Vereadora Fátima Azevedo de que se trata de 

um formalismo novo e que deriva de uma diretriz do Tribunal de Contas. ---------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu interveio para deixar o registo sobre a visita dos Senhores 

Vereadores, Membros da Assembleia Municipal e Presidentes das Juntas de Freguesia a alguns dos 

locais onde se verificaram estragos causados pelas intempéries. Disse que foi muito importante a 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 07 da Reunião Ordinária de 13.04.2016 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          3/11 

realização desta visita, uma vez que os participantes tiveram a oportunidade de ver in loco os estragos 

e prejuízos, bem como ouvir os testemunhos do que se passou, relatados por alguns munícipes 

presentes no local. Por outro lado, constataram efetivamente a dimensão dos estragos que foram 

significativos e mostraram-se muito compreensíveis com a necessidade e urgência em serem 

resolvidas todas as situações. Referiu ainda que alguns Presidentes de Junta aproveitaram aquele 

espaço para uma conversa com os munícipes. Enalteceu o espirito e a dimensão humana de todos em 

resolver as situações urgentes em caso de catástrofes e disse que a Câmara dentro dos seus limites e 

possibilidades, tudo fará, no mais curto espaço de tempo possível, para que as situações sejam 

reparadas. Por fim informou os presentes de que no próximo dia 29 de abril se realizará uma 

manifestação contra os maus tratos organizada pela CPCJ de Baião com o apoio da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo questionou  o Senhor Presidente da Câmara, sobre se foram 

feitas algumas diligências junto do Governo, no sentido de apoiar a Câmara e fazer face às despesas 

com os estragos causados pelas intempéries. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara informou que logo a seguir às intempéries, 15 ou 16 de Fevereiro, 

pediu uma audiência com o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, com o objetivo de lhe 

fazer chegar uma listagem dos estragos e respetivos prejuízos. Informou que essa audiência acabou 

por não acontecer, uma vez que teve a oportunidade de estar pessoalmente com o Senhor Secretário 

de Estado e o Senhor Ministro do Ambiente, no âmbito de uma reunião na CIM e aproveitou para lhe 

entregar um dossier sobre este assunto. Informou também de que até hoje ainda não teve qualquer 

feedback e que apenas teve conhecimento da publicação recente de uma portaria no passado dia 6 de 

abril sobre os apoios aos estragos causados pelo mau tempo, mas mais vocacionadas para os 

produtores de vinho, onde Baião também é mencionado. ------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador José Lima fez referência à presença de Baião na promoção dos produtos do 

Concelho no evento “Reconquista de Vigo”, um dos mais importantes naquela cidade galega, durante 

o fim de semana de 1 a 3 de abril. Salientou que durante o certame se verificou uma grande adesão 

de público e muito interesse pelos produtos baionenses. Referiu que é fundamental promover Baião no 

exterior, principalmente nas regiões mais próximas como o Grande Porto ou a Galiza, uma vez que é 

desta forma que podemos dar a conhecer os nossos produtos, ajudar os nossos produtores e ao 

mesmo tempo a divulgar o nosso concelho e a atrair visitantes. Elogiou o trabalho realizado pela 

Dólmen na preparação de um espaço em pleno Centro Histórico de Vigo onde foi possível promover 

os nossos produtos, desde as bengalas de Gestaçô, o biscoito da Teixeira e  o nosso fumeiro aos 

vinhos verdes de Baião. Terminou dizendo que esta foi a terceira vez que os produtos de Baião foram 

promovidos no exterior este ano, depois de presenças na feira FITUR, em Madrid (janeiro), e na Bolsa 

de Turismo de Lisboa (março). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Henrique Gaspar interveio para informar que, na sequência das sessões de 

esclarecimento realizadas pela Empresa Águas do Norte sobre os problemas de faturação, que 

decorreram nos dias 1 e 2 de Abril, no Auditório Municipal e nos Serviços Desconcentrados de Santa 

Marinha do Zêzere, as muitas pessoas que participaram nestas sessões ficaram mais esclarecidas e 

saíram muito satisfeitas com as explicações que lhe foram dadas sobre todos os assuntos que 

apresentaram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

de 28-11-2015 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – Conhecimento  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar  a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2015 

– Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar  a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Pedido de autorização para cedência  de parte da EB1 de Urgueira ao Clube de Caçadores de 

Baião e à Sociedade Columbófila de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do pedido de autorização para 
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cedência de parte da EB1 de Urgueira ao Clube de Caçadores de Baião e à Sociedade Columbófila de 

Santa Marinha do Zêzere.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Adega Cooperativa de Baião, CRL para a 

realização de uma Assembleia Geral – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de cedência 

de utilização do Auditório Municipal à Adega Cooperativa de Baião, CRL para a realização de uma 

Assembleia Geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Celebração de acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião e Associação 2000 de Apoio ao desenvolvimento (A2000) e os 

Formandos Maria Albertina Ribeiro, José Carlos dos Santos Ribeiro e Pedro Duarte Pinto 

Miranda – Ratificação – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a proposta de celebração de acordo de 

formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e Associação 2000 de 

Apoio ao desenvolvimento (A2000) e os Formandos Maria Albertina Ribeiro, José Carlos dos Santos 

Ribeiro e Pedro Duarte Pinto Miranda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Teixeira e Teixeiró para cedência da EB1 de Teixeiró – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de acordo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Teixeira e Teixeiró para 

cedência da EB1 de Teixeiró. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. Atribuição de apoio financeiro à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 9ª Edição da 

Feira de StocK Off – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador dos Assuntos Económicos, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição de apoio financeiro à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 9ª Edição da Feira de 

StocK Off.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio à Paroquia de Loivos da Ribeira – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de apoio à 

Paroquia de Loivos da Ribeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Gôve destinado á 

construção do Salão Paroquial de Santa Maria do Gôve – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo X 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de apoio à Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia do Gôve destinado á construção do Salão Paroquial de Santa Maria 

do Gôve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11.  Fixação de preços para revenda ao público da Coleção “Em Torno de Baião: Contributos 

para a História Económica e Social de Baião” – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e do Património Cultural, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de fixação de preços para revenda ao público da Coleção “Em Torno de Baião: Contributos 

para a História Económica e Social de Baião”. --------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Alteração ao loteamento urbano processo nº 1/2014 – LU-LOT – Lote nº 11 sita em Eiriz – 

União e Freguesias de Ancede e Ribadouro de Simão da Silva Pereira – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.  Pedido de emissão de certidão para efeitos de destaque de parcela de Manuel de Sousa 

Monteiro sita no Lugar do Ingilde da União de Freguesias de Campelo e Ovil – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14.  Reconhecimento de interesse público relevante na deslocação do Posto de Abastecimento 

de Combustíveis, de “António Ribeiro e Irmão, Lda.” – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIV à presente ata. Esta proposta foi retirada da ordem de trabalhos. -------------- 

 

15.  Concurso público para a concessão do direito de exploração do café e esplanada localizada 

na Praça D. Manuel de Castro – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de concurso público para a 

concessão do direito de exploração do café e esplanada localizada na Praça D. Manuel de Castro e 

submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

 

16.  Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Danças e Cantares de Gestaçô – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta da minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Danças e Cantares de Gestaçô. ---------------------------------------------------------------- 

 

17.  Minuta de contrato-programa com o Automóvel Clube de Portugal – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do pelouro do desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XVII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta da minuta de contrato-programa com o Automóvel Clube de Portugal. ------------------------------- 
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18.  Acordo de parceria celebrado entre Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. e a Câmara 

Municipal de Baião – Ratificação – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o aprovar o acordo de parceria celebrado 

entre Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. e a Câmara Municipal de Baião. --------------------------- 

 

19.  2ª Revisão Orçamental para o ano de 2016 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XIX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com seis votos a favor e um voto contra da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo aprovar a proposta da 2ª Revisão Orçamental para o ano de 2016 e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

20.  Declaração de responsabilidade para efeitos no nº 8 da Resolução nº 44 do Tribunal de 

Contas, publicada no Diário da República nº 23 II Série datado de 25 de novembro de 2015 – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da declaração de 

responsabilidade para efeitos no nº 8 da Resolução nº 44 do Tribunal de Contas, publicada no Diário 

da República nº 23 II Série datado de 25 de novembro de 2015. --------------------------------------------------- 

 

21.  Documentos de Prestação de Contas do ano de 2015 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos documentos de Prestação 

de Contas do ano de 2015 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------- 

 

22.  Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2015 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Aplicação do Resultado 

Líquido do Exercício de 2015 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------- 

 

23.  Empréstimo a longo prazo, até 2.000.000 Euros, para financiamento das obras resultantes 

das intempéries, reparação de estradas e projetos inscritos no Plano Plurianual de 

Investimentos com previsão de comparticipação de Fundos Comunitários – Adjudicação e 

pedido de autorização para contratação à Assembleia Municipal – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24.  – Minuta de Declaração de Responsabilidade do órgão Executivo para efeitos do formalismo 

previsto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas  – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta. Sobre este assunto a Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo ficou de apresentar declaração de voto. ---------------------------------------------- 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

Neste período interveio o Senhor Leonel Alves Pereira, residente na Rua de Nossa Senhora da Graça, 

nº 821, 4640-237 Gestaçô.  Este munícipe cumprimentou todos os presentes e felicitou o Senhor 

Presidente da Câmara pela ocupação do novo cargo de Presidente. Depois referiu que é empresário 

dentro e fora do Concelho e tem alguns projetos para Baião que poderão ser de interesse para o 

Município. Disse também que a vida não está nada fácil para os empresários, e que por vezes, as 

entidades publicas podiam amnesiar os sacrifícios que eles fazem para sobreviver e manter as suas 

empresas e deu como exemplo, no caso e Baião, as tarifas do lixo que considera estarem muito 

inflacionadas e sem critérios de atribuição, sugerindo,  por isso, a sua revisão em função das áreas 

comerciais. Referiu que é natural da Teixeira e reside em Gestaçô, mas quando vai à Teixeira verifica 

que os moradores são cada vez menos, sendo que,  uma das razões é o fator da emigração, por isso, 

sugeriu a colocação de um monumento alusivo à emigração naquela freguesia, como forma de 

homenagear todos os que tiveram que sair da sua terra à procura de uma vida melhor. Por fim,  
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solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que o recebesse numa audiência que irá marcar junto dos 

serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu os elogios e as sugestões que apresentou e informou o 

munícipe que tanto ele como qualquer um dos Senhores Vereadores estarão sempre disponíveis para 

o receber de forma a poder expor todos os assuntos que abordou na sua intervenção. ---------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique informou o Senhor Leonel que em relação às tarifas do lixo compreende 

a sua preocupação, mas que os valores que estão atribuídos derivam de regras de uma Entidade 

Reguladora (ERSAR) a que a Câmara tem que obedecer. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de Setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro. -------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, Presidente da Câmara, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H10 Horas. E para 

constar se lavrou a presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara 

para posterior aprovação e assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral e Atendimento, a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  
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